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Архив Бернардинський у Львові, Львівського Іроду кн. 339
р. 1557 (книга замокла з одного боку; пропущене означено точка
ми, в ( ) взято доповнене по контексту, а також взяте з скорочень).

М. Гру шевський.

Нуренда перемиского єпископа Івана Снїгурского з р. 1827.
Причинок до істориї нашої церкви від часу ревіндикациї (1772) Галичини

до Австриї.

Куренда, низше передрукована, е цікавою іллюстрациею обра
зована наших душпастирів-парохів початку XIX столїтя і їх зносин 
зі своїми парохіянами. Парохами були тодї сьвященики antiquae 
educationis і studii rutheni, з виїмкою кількох зі шкіл латиньских. 
Сьвященики antiquae educationis, люди з низькою осьвітою, потре
бували, задля висьвяченя, вивчитись всього-на-всього одним-однї- 
сеньку книжку: „Богословію нравоучительную“, видану Ставропи- 
гійским братством р. 1760 у Львові.

Ще низше в осьвітї від згаданих душпастирів стояли так звані 
„дячки“ або „Луцаки“, що доступали сьвяченя за добру оплату 
в Холмі або Луцку. Особливо єпископ холмский, Порфирій Важинь- 
ский, достачав єпископам галицким: львівскому і перемиекому,
таких неуків-сьвященнків, а на їх наріканя та жалї відповідав сло
вами псалму Давидового: „Всякое дыханіе д а  хвалить Господа!“

З заложенем духовної семінариї у Львові (1783) і заведенем 
руских викладів на видїлї фільософічнім і богословскім для руских 
кандидатів духовних (1787), що по латині зовсім не розуміли, під
неслась осьвіта у нашого духовеньства. Сьвящеників antiquae edu
cationis а особливо „Луцаків“ ставало в перших двох десятках XIX 
столїтя чим раз то меньше — вимирали — а на їх місце вступали 
душпастирі молодші з так званого „руского інституту“ університету 
львівского: священики studii rutheni.

Від років 20-тих cero віку, по поновиш отвореню університету 
у Львові (1817), знесеного 1805 р., лучались між рускими духовними 
чим раз частїйше люде з унїверситетскою осьвітою, тільки се були 
rari nantes in gurgite vasto !

Характеризуючи тут коротенько душпастирів-парохів (до яких 
ся куренда відносить ся), не маю я цілком на думці тих кількох 
учених теольоґів, докторів богословя, що кінчили свої студиї В ВІДНІ!
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або Римі та у Театинів у Львові; не маю на думцї також монахів- 
Василівн, подекуди гарно образованих в західно-европейских шко
лах : в Римі. Бидгощі (Bromberg) та иньших містах. Они від часу 
скасованя ордена бзуітів (1773) були учителями в латиньских шко
лах на Волини, Поділю і в Галичині* (в Теребовли, у Львові і в Бу
чачу). ' *

Епископ Снїгурский, звертавсь своєю курендою е д ино  до де
яких п а р о х і в  своїх, висше схарактеризованих, з ириказові, щоби 
они .допускали до св. тайн, особлнво-ж до сповіди і причастя, всїх 
вірних, а не важились їх віддаляти „за-для особистої обиди або 
неохоти, або знова тому, щоби зневолити парохіян заплатити сьвя- 
щеникам або „підручним“ : дякам, учителям і т. и. в части правно- 
належну, в части претендовану належитість, щоби вгодити свовіу 
гидкому лаківіству“. Жалоби на се доходили так до консисториї, 
як і до політичних властий; єпископ упоминає духовних, щоби па- 
мяталн на суд страшний, а наколи-б навіять на кари вічні не ви
старчала, то грозить (sic!) їм каравіи зі сторони в л а с т и й  с ь в і т -  
с к и х !  Видно, що ешіскогі, знаючи добре с к л а д  своїх парохів, не 
богато сподївав ся успіху з пригадана їві кар вічних, коли остан
нього лїкарства для них шукає в загроженю каравіи властий 
сьвітских!

Ті, що їх ся куренда заінтересує, вюгуть ще більше віатери- 
ялу для своїх дотичних заключень в ній знайти. Я позволю собі 
лише звернути увагу на т о д їі н н и й  дух часу, доли то вихвалений 
за свій великий руский иатріотизві єпископ Снїгурский, уживав 
в своїх курендах вювн польскої! А біоїраФ його, о. Иосиф Лозинь- 
ский, говорить про нього (ділкові природно, що з пересадою!), що 
се був перший галицкий єпископ, який в товариствах і у себе довіа 
н і к о л и  не уживав иньшої вюви, як рускої! Тай крилошанин 
І. Могильницкий, підписаний на курендї, таки добре знаний зі свого 
патріотизвіу: він осиовав в Перевіишли р. 1816 „общество вченыхъ“, 
укладав книжки для народних шкіл, візитував їх дуже ревно, — 
школи народні були тодї під зарядові консисторий, — а за-для 
своїх визначних епосібностий був депутатові перевіискої капітули 
на сойві иостуляцийний по оголошеню конституцій станів галицких 
(18/ІѴ. 1817 р.). І сей чоловік, хоч великий руский патріот, але вір
ний син свого часу, писав також по польски! Чи числились тут 
віоже ті оба мужі, такий Снїгурский і Могильницкий, з вивюгавш 
загалу духовеньства? Чейже нї! Відповідь коротка: они не взне
слись ще до тої свмілої гадки, що вюжна* писати такі важні „ по

за шіски Наук. тон. ім. Шевчека т. Y 1IJ. 9
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сланя“, як куренди, язикові зрозумілим, р у С К И Б І ,  зовсїві не-цер- 
к о в н и б і  ! Треба було доперва галнцкіш Русинам такого Маркіяна 
Шашкевича, щоб здїйстнити ту думку, до якої ті оба с п р а в д ї  
щирі патріоти-сьвященики довго не с ь б ііл и  навіть піднестись, ува
жаючи її мрією, неможливою до сповнення! А якеж почуте патріо
тизму Біогло бути тодї Бііж душпастирявш, простенькиБіи людьми, 
що, як судити по їх листах приватних, писаних розумівсь по польг 
ски1), одиноку мали журбу: направити свій бит матерняльний — 
тиБі толкує ся те насильне налигане душнастирів на парохіян за 
иретенсияБіи.

N. 62.
Z przyczyny samowolnego oddalania parafian od spowiedzi, mia

nowicie pasch alney, częste skargi przeciw dusz Starownikom, tak do 
Konsystorza, iako tez i do politycznych Instancyi wytaczane były, dla 
osobistey urazy i niechęci lub dla zmuszenia parafian dla oddania 
im albo podręcznym: diakom, nauczycielom i t. p. ze częścią praw- 
ney, częścią roszczoney tylko nalezytosci, na ostatek dla dogodzenia 
brudnemu łakomstwu zwykli niektórzy duszpasterze przychodzących 
do spowiedzi w czasie wielkanocnym albo całkem odtrącać, albo 
spowiedź a tym samem administrowanie Sakramentu pokuty, az do 
odebrania pretendowaney nalezytosci lub daniny zwlekać. Tako weto 
nadużycie władzy pasterzkey z niechęcią parafian zrywa ogniwo mi
łości i zaufania między pasterzem i owieczkami, szerzy oboiętność 
i zapamiętałość względem nayswiętszych taiemnic wiary naszey, otwiera 
wrota zepsuciu obyczaiow i wystawia wielu wiernych na niebezpie- 
częstwo utraty zbawienia. Kapłani, którzy się nadużycia tego winnemi 
staią, niepasą trzody podług wyroku i wzoru Zbawiciela, ale scągaią 
na siebie upomionie Ezekiela Proroka. W zamiarze uchilenia na dal 
przestępstwa (sic!)) tego, które oblicza rządu i ludu, iuz tilekroc na 
cały stan duchowny o łakomstwo, chęc msty i nienawiści własnych 
parafian ściągnęło, Wysoki G. Kroi. Rząd Kraiowy wyrokem z dnia 
19. grudnia r. p. do 1. 76233 konsystorz tuteyszy użycia potrzebnych 
szrzodkow wezwać raczył. Wskutek tedy wysokiego poroienionego wy
roku przypominamy całemu duchowieństwu, obowiązek wzywania 
i upominania ludu do uczęsczania S. S. Sakramentów tudziez obowią-

9 Кілька таких листів e в моїм иосїдаию.
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zek bezpłatnego sprawowania tychże, szczególnie zas obowiązek słucha
nia chętnie i bez wstrętu spowiedzi każdego przychodzącego, nie- 
wymagaiąc pod iakirn bądź pozorem zapłacenia daniny. Wskazany 
dopiero obowiązek, każdy rozsądny i sumienny kapłan iako naywaz- 
nieyszą i naywiększą powinność z tey przyczyny poczytać ma, ze 
takowe i z istoty powołania iego wynika i ustawami Cerkwi S-tey 
potwierdzony, ze dopełnienie onego każdy duszpasterz w czasie poświę
cenia na kapłaństwo uroczystą przysięgą zaręcza, ze naostatek z za
niedbania lub  przekraczania obowiązku tego, Bogu na strasznym sądzie 
sprawę dac musi, upominamy was przeto słowy Pauła S-o.

leżeli iednak mimo uwag tych, poważyli się ieszcze nadal niektó
rzy z - duszstarownikow p r z y  a d m i n i s t r o w a n i u  S.S. S a k r  a- 
m e n t o w  C h r z t u ,  P o k u t y ,  O s t a t n i e g o  p o m a z a n i a  sumienie 
własne groszem wycisnionym obciązac i ninieysze upomnienie urzę
dowe lekce sobie wazyc, takowi nietylko scisłemi rekolekcyami przy 
Katedrze naszey lub w domie poprawy, ale nadto stosownie do wy
raźnego upomienia C. Kroi. Rządu utratą parafii ukarani będą. X. Dzie
kanom przeto, administratorom dekanatu i Yicedziekanom zalecamy, co 
następuie:

1. Każdy Dziekan lub Administrator dekanatu ninieyszą odezwę 
duchowieństwu zwykłym okólnikiem ogłosi, oprocz tego każdego roku 
w czasie pierwszego soboru dekanalnego odczyta, i stosowne uwagi 
tym, których się tyczyc może uczyni.

% Podczas wizyty dekanalney wizytujący, oprocz innych zwykłych 
siedzeń pytać i dochodzie powinien czyli

a. Względny duszpasterz przy administrowaniu S.S. Sakramentów 
danin iakowych niewymaga lub nieprzyjemności? czyli

b. pod pozorem nalezytosci parafian od spowiedzi nieoddala, 
czyli naostatek

e. nieznayduią się w parafii z przyczyny parocha niespowiadani, 
którzy są takowi, rezultat odpowiedzi parafian z imieniem niespowia- 
danych wykazem ma być do Protokułu wizyty wyraźnie zapisany, 
a postrzeżoną wykroczność bez zwłoki Konsystorzowi doniesiono.

Exemplarz ieden ninieyszey odezwy naszey powinien bydz oprocz 
zwykłego wpisania do protokułu parafialnego w kazdey Cerkwi w przy- 
zwoitem mieyseu przybity, aby się odtąd żaden duszpasterz niewiado- 
m ością onego niezasłaniał.

Naostatek X. Dziekani, Administratorowi Dekanatu i Yicedzie- 
kani, pod własną odpowiedzią i utratą powierzonego im Urzędu, nad
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postępowaniem podręcznych dusz pasterzy przy sprawowaniu S.S. Sa
kramentów w ogolności i słuchaniu spowiedzi, wszczegolnosci czuwac 
i wykrocznych donosie maią. Dan w Przymyslu dnia l-o Lute'go 827.

Jan Biskup 
Mog U n i c k i ,

З приватної збірки подав Остап Макарушка.


